
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 118/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ปกครอง ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 (เพิ่มเติม)  
  

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับเงินบ ารุงสถานศึกษาและแจกเงินตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 แล้วนั้น มีผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว จึงก าหนดจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ิมเติม  
ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องศูนย์เรียนรวม  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 
27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
1.5 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ไขปัญหาอุปสรรคและดูแลการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2.2 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
2.4 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
2.5 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
2.6 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
2.7 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
2.8 นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมการ 



 2 
2.9 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการ 
2.10 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
2.11 จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
2.12 นายจตุรนต์  มหากนก  กรรมการ 
2.13 นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
2.14 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
2.15 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
2.16 นายธิติ  ด ารงคงชื่น  กรรมการ 
2.17 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่   
1.  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง (เพ่ิมเติม) ณ ห้องศูนย์เรียนรวม  ในวันเสาร์ที่ 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
2.  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ส าหรับลงทะเบียน 
3.  รับลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.30 – 08.30 น.  
4.  สรุปรวบรวมใบลงทะเบียน 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.  คณะกรรมกำรสถำนที ่ ประกอบด้วย 
3.1 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
3.3 นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมการ 
3.4 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
3.5 นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ 
  1.  จัดสถานที่ ณ ห้องศูนย์เรียนรวม จัดเก้าอ้ีส าหรับผู้ปกครอง จ านวน 160 ตัว จัดเตรียม
เครื่องเสียงและบันทึกภาพ    
  2.  จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับลงทะเบียนหน้าห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2    

3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  คณะกรรมกำรพิธีกร ประกอบด้วย 
  4.1  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ  

4.2  นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที ่ เป็นพิธีกรในการด าเนินงาน 
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 5.  คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 

5.1 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
5.3 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดท าเล่มงานเสนอโรงเรียน 
  

ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 


